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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس – ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ :اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ
و ﻣﻬﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر و
ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان در رﻧﮓ ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ ،ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﮔﺮاﻧﯿﺖ
و ﺗﺮاورﺗﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮارﺗﺰ ،ﻓﻠﺪ ﺳﭙﺎت ،ﻣﯿﮑﺎ،
دوﻟﻮﻣﯿﺖ ،ﻓﻠﻮرﯾﻦ ،ﺑﺮﯾﻞ ،ﻧﻤﮏ آﺑﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ
آﻧﺘﯿﻤﻮان ،ﻣﺲ ،ﻃﻼ و ﺑﺎرﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎدن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ
ﻣﻌﺪن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ،ﻓﺮآوری ﻋﻨﺎﺻﺮ آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و اﻏﻠﺐ ،ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻮدﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ
ﺑﻪ آن دارد ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﻣﻌﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺪن آﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺟﻮد دارد.
معادن غنی فراوانی در کردستان وجود دارد که به دلیل نبود صنایع
فرآوری ،مواد بهدستآمده از این معادن ،خام به بازار عرضه میشود
که میتوان با ایجاد صنایع فرآوری در کنار معادن ،به ایجاد اشتغال
و رونق اقتصادی استان کمک کردﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ از آن زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .روﯾﮑﺮد ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﺎن دوﺑﺎره ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻌﺎدن ﻏﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻓﺮآوری ،ﻣﻮاد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ،ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و
اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ
ﺷﯿـﻮه ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد اﺷﺘﻐـﺎل ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧـﺎن ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ
ارزشاﻓﺰوده و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻮاد ،ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ
راهﺳﺎزی ،اﺳﺘﻬﻼک و ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮدن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده و آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺮدد ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
 ۶۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﮔﻔﺖ ۶۱۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ذﺧﯿﺮهﺷﺪه و در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ  ۳۹۱ﭘﺮواﻧﻪ
ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ دره وزﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۱۸ :ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ
در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻠﯽ ﻣﺘﺎل ،ﻣﺲ ،ﺳﺮب ،روی ،ﻃﻼ ،آﻫﻦ و
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ ،ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ ،ﭼﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه از آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  ۳۹۱ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ۶۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻤﯽ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﻣﻮاد

ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼ و آﻫﻦ و ﭘﻠﯽ ﻣﺘﺎل اﺳﺖ و دو ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
در ﺑﺨﺶ ﻃﻼ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
دره وزﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺪن ﺳﺎرﯾﮕﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ ﻃﻼ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ۷۰درﺻﺪ ﻃﻼی ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺗﺒﻪ اول
ﮐﺸﻮر را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﻼی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺸﻒ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی آن اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﻄﻌﯽ دادهﺷﺪه و ذﺧﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ.
سنگآهن یکی دیگر از معادن استان کردستان است که برای  ۷۵میلیون
تن پروانه بهرهبرداری قطعی دادهشده و ذخایر احتمالی ما بیش از

 ۲۰۰میلیون تن استدره وزﻣﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﻓﺮآوری ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
در اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم را ﻓﺮآوری ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺎن از ارزش واﻗﻌﯽ آن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺎدن در اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺎ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﻨﻬﺎ  ۱۵درﺻﺪ و ﺣﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۱۲ :ﻫﺰار و  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ
ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ از ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج ،ﮐﺎﻣﯿﺎران و دﯾﻮاﻧﺪره در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺷﺎدان اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از
ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن ﺧﺪادادی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ

ﺧﺎم

ﻓﺮوﺷﯽ

ﻣﺸﮑﻞ

اﺻﻠﯽ

اﺳﺘﺨﺮاج

ﻣﻌﺎدن

اﺳﺘﺎن

ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآوری
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮداﺷﺖ
از ﻣﻌﺎدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هیچیک از سرمایهگذاران در خصوص فرآوری محصولات این معادن اقدامی
انجام ندادهاند و تنها به دنبال برداشت از معادن هستندﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﻨﻨﺪج ،ﮐﺎﻣﯿﺎران و دﯾﻮاﻧﺪره در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
آنﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در دو ﺑﺨﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻓﻮﻻد
و ﻓﺮآوری ﺳﻨﮓ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ
درزﻣﯿﻨﻪٔ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﺮآوری اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار
دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ اﺳﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﯾﮑﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز
رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻤﺎق ﻣﺮﯾﻮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮادﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﮔﺮ ﻣﻌﺎدﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ دﭼـﺎر رﮐـﻮد ﺷﺪهاﻧـﺪ و ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ واﮔـﺬاری ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﯾﮕﺮ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

ایجاد اشتغال در حوزه معادن ظرفیت مناسبی برای استان است و با
فعال کردن معادل راکد می توان به دولت در زمینه ایجاد اشتغال کمک
کرد
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺸﻮر از ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑـﺎﺷﯿﻢ .ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨـﺶ ﻣﻌـﺪن و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗـﻮان
ارزشاﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﻓﺮآوری ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد
ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و زﻧﺠﯿﺮه ارزشاﻓﺰوده را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل روانﺗﺮ ﺑﭽﺮﺧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوری اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
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